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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL
SCHRÖDINGERŮV INSTITUT

V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut Varnsdorf, středisko volného času pro Šluknovský výběžek, ministr práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek. Od studentů dostal skákací štrúdl a narozeninovou
písničku, pro institut a pro gymnázium měl na oplátku pan
ministr slova chvály, ale nejdůležitější byla jeho podpora
naší práci. Mezi dotazy novinářů a světlem blesků byl, krom
formálních povinností spojených s tak vzácnou návštěvou,
čas i na vtipné dotazy a odpovědi. Děkujeme, pane ministře.
Jitka Zeiselová, kvinta BGV
Foto Ivo Šafus
INZERCE

Holocaust
našima
očima

Čtěte na str. 4
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Vítězství v anketě Vaše volba pomůže škole s výukou
přírodovědných předmětů, vlastivědy i cizích jazyků
Učit interaktivně za pomoci
moderních pomůcek se snaží
na Interaktivní základní škole
v Karlově ulici ve Varnsdorfu.
Tamním pedagogům pomůže
i nová počítačová učebna, která
dětem usnadní lépe proniknout
do základů práce s výpočetní
technikou a tajů nejen přírodovědných, ale i dalších předmětů.
Moderní vybavení třídy zakoupí
škola z půlmilionového příspěvku Nadace ČEZ.
Pro žáky navštěvující Interaktivní základní školu ve Varnsdorfu je počítač něčím víc než
jen moderní hračkou. Není jim
cizí práce s interaktivními tabulemi, přičemž pedagogové mají
s tímto způsobem výuky bohatou
zkušenost. V nově vybavené počítačové učebně žáci prohloubí
svou počítačovou gramotnost,
propojením počítačů s interaktivní tabulí a napojením na
internet se pro ně výuka stane výrazně atraktivnější a efektivnější. Pomocí výukových programů budou žáci poznávat matematiku, cizí jazyky či vlastivědu.
„Při řešení úloh na počítači
se děti naučí ovládat myš, psát
na klávesnici a seznámí se i se
základními programy. To vše jim
pomůže jak při dalším studiu,
tak i při hledání zaměstnání
v budoucnu. Počítačová gramotnost je dnes samozřejmostí,“
vysvětluje hlavní výhody nové
počítačové učebny Milada Hnilicová, ředitelka školy.
O účelu daru rozhodla veřejnost v anketě Skupiny ČEZ
s názvem „Vaše volba“, ve které
varnsdorfská škola v rámci
projektů navržených v severních
Čechách zvítězila. Konkrétně
získala 1 154 z téměř 5100 hlasů.

Ředitelka školy Milada Hnilicová ukazuje žákům šek na
půl milionu korun.
Foto ČEZ
„Máme radost, že nám dalo svůj
hlas tolik lidí. Pro nás je dobrým
hodnocením, že naše snaha vyučovat moderně má smysl a rodiče
ji vítají,“ doplňuje Milada Hnilicová.
Anketa Skupiny ČEZ „Vaše
volba“ umožňuje lidem ve všech
regionech ČR hlasovat pro
nejužitečnější projekt z oblasti
školství, zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu včetně
pomoci lidem se zdravotním
handicapem nebo sociálně
slabším osobám. „Vaše volba
pokračuje také letos, hlasovat
lze od 26. 3. do 31. 10. 2012
na webu www.cezregionum.cz
nebo vyplněním anketních lístků

na vybraných místech v regionech ČR,“ vysvětluje Bohdana
Horáčková, místopředsedkyně
správní rady Nadace ČEZ.
V minulém roce si obyvatelé
severních Čech přáli podpořit
Nemocnici Kadaň, která tak
získala od Nadace ČEZ půl
milionu korun na nový ultrazvukový přístroj pro gynekologickoporodnické oddělení. Nadace
ČEZ podpořila celkem sedm
projektů v celkové částce
3.500.000 korun. Oproti roku
2010 se počet hlasů v loňské
anketě ztrojnásobil na téměř
30 000.
Ota Schnepp, mluvčí
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zajištění úředních hodin
pro podávání daňových přiznání
Finanční úřad Rumburk ve spolupráci s městem Varnsdorf zajistil
možnost předání povinných daňových přiznání v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.
Pro předání těchto přiznání byly určeny čtyři úřední dny. Využít
můžete ještě 26. března 2012 a 28. března 2012 (13.00 hodin až
17.00 hodin).
rm

ŠKOLKA NA ZŠ BRATISLAVSKÁ FINIŠUJE
ZÁPIS DO MŠ SE KONÁ 19. DUBNA, 10-16 HODIN
SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCI NA ROK 2012
VZNIKLA KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

Přehlídka
recitátorů
v DDM

Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Žena v bezvědomí

Při provádění preventivní kontroly byla zjištěna žena středního
věku, která ležela na chodníku. Hlídkou MP bylo zjištěno, že má
zřejmě epileptický záchvat, dýchá a není zraněna. Hlídka MP
ženu stabilizovala a informaci o jejím zdravotním stavu předala
záchranné službě. Ta vyslala sanitu a po cca 12 minutách byla
žena převezena sanitou do nemocnice.

• Opilý muž si ustlal na silnici

Na základě telefonického oznámení byla vyslána hlídka MP na
ulici vedoucí na Studánku, kde se měl nacházet muž, ležící leží
polovinou těla ve vozovce. Na místě byl zjištěn opilý starší muž.
Dozorčím směny byla přivolána lékařská pomoc a dotyčný byl
hlídkou MP naložen do sanitky. Poté byl za doprovodu strážníků
byl s agresivním chováním převezen do nemocnice.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Utéci se ani nechystal

Cela ve Varnsdorfu nezeje prázdnotou. Přišel ji krátkodobě
obydlet devětačtyřicetiletý místní obyvatel. Ve večerních hodinách totiž v jedné restauraci verbálně a pak i fyzicky napadl
dalšího muže, přičemž mu způsobil drobná zranění. V útocích
nepolevil ani v přítomnosti policistů ze speciální pořádkové
jednotky, kteří dorazili na místo, aby situaci vyřešili. Museli ho
tedy umravnit. Teď mu hrozí, že se bude zodpovídat z přečinu
výtržnictví, za který může soud udělit až dvouleté odnětí svobody. Napadený lékařské ošetření odmítl.

• Loupež objasněna

Kriminalistům se v těchto dnech podařilo vyřešit případ,
kdy zhruba v polovině února ve Varnsdorfu přepadl neznámý
pachatel u železničního přejezdu místní ženu. Při tom ji měl
udeřit, shodit na zem a strhnout z ramene kabelku, ve které
měla hotovost, mobilní telefon, platební karty a další drobnosti.
Celková škoda čítá necelých deset tisíc korun. Na svědomí
by měl mít tento čin osmnáctiletý mladík rovněž z Varnsdorfu,
který si včera vyslechl obvinění z loupeže a neoprávněného
opatření platebního prostředku. Hrozí mu tak až desetiletý pobyt
v nápravném zařízení.

• Musel z bytu pryč

Na deset dní musel opustit své bydliště sedmapadesátiletý muž z Varnsdorfu. Měl totiž nejprve verbálně
a poté i fyzicky napadnout svou manželku. Policisté, kteří dorazili
na místo, na základě výpovědi poškozené zjistili, že toto jednání
se nejen opakuje, ale zároveň stupňuje. Navíc v minulosti již bylo
dvakrát učiněno oznámení na policii. Tím byly splněny podmínky
pro vykázání. Zbývá jen doufat, že během těch několika dní
vykázaný muž své jednání přehodnotí.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

Dva bezdomovci ve Varnsdorfu
nepřežili letošní zimu

První z nich umrznul v prostoru bývalých skladů dovozu textilu
v Barvířské ulici těsně před vánočními svátky. Druhý doplatil na svoji
kuřáckou vášeň, když se s ním v sobotu 10. března večer vznítilo
improvizované lůžko v nezabezpečených skladových prostorách
u hlavního nádraží. Nutno dodat, že k oběma případům úmrtí došlo
zcela zbytečně, neboť ve městě existuje noclehárna pro muže bez
domova s kapacitou 5 lůžek a ta v době jejich úmrtí nebyla naplněna.
Zajímavé také je, že ani jeden z nešťastníků neměl ve městě trvalé
bydliště.
JS
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ŠKOLKA NA BRATISLAVSKÉ FINIŠUJE
V PŘÍPRAVÁCH NA OTEVŘENÍ
V září letošního roku dojde
k historické události, kterou se
Varnsdorf zařadí po bok měst
a obcí, které ve svých školských
zařízeních kombinují školní
a předškolní výuku. 1. září se
tedy otevřou dveře nejenom
pro prvňáčky, ale také pro děti
v mateřské škole, která vznikla
loňským rozhodnutím zastupitelstva města. Nově tedy od
1. 9. 2012 vzniká subjekt pod
názvem „Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994“. Uspokojen by tak
měl být převis dětí v mateřských
školách, neboť kapacita nově
vzniklé školky je 25 dětí.
Základní investicí bylo vybudování odpovídajících prostor.
V další fázi bylo uvolněno
zastupitelstvem 280.000 Kč na
zakoupení vybavení herny a ložnice, kde jedním z hlavních
kritérií výběru byl poměr cena kvalita, hračky a další doplňky.
Zatím poslední velkou investiční akcí, která pozvedne úroveň
komfortu o několik stupňů výše,
bude vybudování venkovního
školního hřiště. V prostorách
školní zahrady budou instalovány
herní prvky (hrad se skluzavkou,
prolézačky, houpačky apod.), na
jejichž zakoupení budou použity
finanční prostředky, které se
nám podařilo získat z Fondu
Ústeckého kraje, doplněné
o příspěvek města a sponzorů.
Dále budou mít předškoláci
možnost využívat všech stávajících prostor a vymožeností
školy: tělocvičnu, interaktivní
výuku (tabule v každé běžné
třídě), nově vybudovanou počítačovou učebnu (podzim 2012),
krásnou zahradu.
Zápis do MŠ proběhne ve

I kraj vypsal
výběrová řízení
Na únorovém jednání Rady
Ústeckého kraje byla vyhlášena
výběrová řízení na ředitele školských příspěvkových organizací
kraje s nástupem od srpna 2012.
Ve Varnsdorfu se konkurz týká
těchto tří škol:
• Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf,
• Speciální základní škola
a mateřská škola Varnsdorf,
• Základní umělecká škola
Varnsdorf.
Z celého Šluknovského výběžku se pak konkurz týká dalších devíti organizací kraje.
-r-

stejném termínu jako v ostatních
školkách ve městě.
Na děti se budou těšit nejenom učitelky MŠ, které budou
vybrány ve výběrovém řízení,
ale všichni zaměstnanci ZŠ
a MŠ Bratislavská 994.
Všechny potřebné informace

a aktuality najdete na našich nových stránkách http://www.bratislavska.benjamin.cz/index.htm ,
které jsou stále ještě ve výstavbě, ale pomalu získávají svou
konečnou podobu
Mgr. Bc. Petr Šmíd, ředitel
Foto rm

ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL
stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO OBDOBÍ

OD 1. 9. 2012 DO 31. 8. 2013
na

ČTVRTEK 19. DUBNA 2012
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, ZŠ a MŠ Bratislavská 994
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
Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do přípravné
třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Jmenovat konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských
příspěvkových organizací. • Jmenovat Ivanu Jägrovou do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání volebního období
2010-2014 a Soňu Mádlovou do funkce člena aktivu pro občanské
záležitosti volebního období 2010-2014. • Stáhnout bod schválení
jednacího řádu komisí Rady města Varnsdorf z programu jednání.
• Souhlasit se změnou projektového záměru pro žádost
o investiční projekt z IOP - Rekonstrukce Centra sociálních
služeb Varnsdorf. • Souhlasit s pověřením Karla Jiřišty do
funkce administrátora tohoto projektu. • Vzít na vědomí
zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf
za rok 2011. Vzít na vědomí zprávu zdravotní komise ve věci
stanoviska k nabídce společnosti VIA, s. r. o. Česká Kamenice.
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Seznam plánovaných
investičních akcí na rok 2012

Přinášíme přehled investičních akcí a oprav, které byly zařazeny
do rozpočtu města Varnsdorf na rok 2012 a schváleny Zastupitelstvem města Varnsdorf v únoru toho roku.
Na jednotlivé akce budou během roku vyhlašována výběrová
řízení dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf a nebo dle zákona o zadávání veřejných
zakázek.
Nabízíme podnikatelům a firmám možnost podat ke konkrétním
akcím profil své firmy s kontaktními údaji. Uchazeči, kteří budou
chtít být obesíláni o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních, mají
možnost se přihlásit do Registru přihlášených dodavatelů, a to buď
písemnou formou na adresu: Městský úřad, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf nebo na e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz.
Jednotlivé výzvy zájemcům budou zveřejňovány na internetových
stránkách města Varnsdorf.

DOPRAVA

• Celoplošné opravy komunikací - jednotlivé komunikace budou
určeny RM.
• Celoplošné i běžné opravy chodníků - jednotlivé chodníky budou
určeny RM.
• Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické
• Rekonstrukce mostu v ul. 5. května

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

• Oprava koryta vodního toku v ul. Myslivecká
• Stavba dešťové kanalizace v lokalitě pro výstavbu RD
v ul. Hradní
• Stavba vodovodu a přípojek v lokalitě pro výstavbu RD
v ul. Hradní
• Stavba splaškové kanalizace a příp. v lokalitě pro výstavbu RD
v ul. Hradní
• Stavba dešťové kanalizace v ul. Dvorská - Čelakovická - I. etapa

VZDĚLÁVÁNÍ

• Mateřské a základní školy, školní jídelny - údržba, opravy, revize
• MŠ Nezvalova - rozvod pitné vody v areálu
• MŠ Národní - vzduchotechnika kuchyně
• MŠ Pražská - PD - výměna pláště spojovacího krčku
• ZŠ náměstí E. Beneše - rozvody vody, rozvody elektro
• ZŠ Edisonova - sociální zařízení pavilon A
• IZŠ Karlova, ZŠ Edisonova - PD ústřední vytápění

KULTURA, CÍRKVE

• Č. p. 512 (ČSOB, ZUŠ) - oprava dvouramenného schodiště

TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

• Sportovní hala - oplocení venkovního areálu, závlaha hřiště
• Plavecký bazén - zhotovení nových parkovacích míst vč. PD
• Běžné opravy a údržby sportovišť

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ

• Dětský park Národní - dořešení vstupní části parku
• Výtahy v objektech č. p. 2740, 2741
• Výměny oken v panelových domech
• Divadlo - zvuková technika
• Parkoviště u hřbitova (odvodnění, drenáže, kácení, V. O.)
• Poliklinika Poštovní - oprava střechy (vč. zateplení, výměna oken)
• MěÚ č. p. 1838 - výměna oken, mříže na sklepní okna archivu
Dále budou z rozpočtu města realizovány drobné údržby, opravy
a revize.
Investiční akce a další záměry budeme v průběhu roku doplňovat
dle úspěšnosti dotační politiky města.
Ing. Jaroslav Beránek,
odbor správy majetku a investic
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JSOU „KULATÉ STOLY“
VE VARNSDORFU DEMOKRATICKÉ?
Na základě demonstrací, které proběhly ve Varnsdorfu v roce
2011, se vedení města rozhodlo
pořádat s občany tzv. „kulaté
stoly“. Dále jen stoly. Na tato jednání docházeli starostou města
oslovení občané diskutovat ve
věci dlouhodobého neřešení
sociálních problémů. Tyto stoly
proběhly dvakrát. První setkání
s vedením města bylo spíše o domluvení pravidelnosti jednání
a o tom, koho pozvat z řad
zodpovědných institucí. Občané
po dobu konání hlavně vznášeli
dotazy na vedení města. Na
jednání u druhého kulatého stolu
byli již přítomni zástupci Policie
ČR a městské policie. Řešily
se konkrétní problémy - sběrači
kovů, nová služebna, počty přepadení a špatná informovanost
varnsdorfské veřejnosti. Tento
druhý stůl se konal ve středu. Na
dotaz paní Juricové, kdo bude pozván z řad institucí na další stůl,
odpověděl starosta města, pan
Louka, že se uvidí až po nedělním setkání občanů na náměstí.
To jsme svolali na podporu rodiny,
která byla napadena na Nový rok
cikány. Podotýkáme, že po tomto
velmi poklidném setkání vyjádřil
pan Louka velkou spokojenost
s průběhem. Proto logicky
účastníci kulatých stolů očekávali
na dalším, již třetím stolu, seznámení s výsledkem jednání pana
Louky na Úřadu vlády ČR, které

mělo proběhnout a proběhlo
2. února 2012. Na dotaz, proč
nejsou další kulaté stoly, bylo
starostou Loukou i tajemníkem
Samuhelem řečeno - jestliže
jsou demonstrace, nebudou
kulaté stoly. Jaké nás ale čekalo nemilé překvapení? Dřívější
účastníci kulatých stolů nebyli
vůbec pozváni na další, již třetí
setkání a ani nebyli informováni
o výsledku jednání na Úřadu
vlády ČR. Na rozdíl od ministerských a vládních úředníků, kteří
alespoň ze slušnosti reagují na
naše dopisy.
Důrazně žádáme vysvětlení
od vedení města, z jakého
důvodu dřívější účastníci diskuzních stolů nebyli pozváni
na další jednání a na jakém
demokratickém základě byli
z těchto stolů vyřazeni. Důrazně
se ptáme vedení města, zda jde
o důvody, které jsou popsány
v článku „Další kulatý stůl - na
jiné téma“, který vyšel v Hlasu
severu č. 4 - útoky na radnici, klamání prostřednictvím sociálních
sítí, pranýřování „viníků“, udržování napětí osobami s politickými ambicemi a rozdmýchávání
rasistických nálad. Důrazně se
ptáme vedení města a redakce
Hlasu severu, na základě čeho
si dovoluje článek rozdělovat
obyvatele na „slušné“ a ty ostatní a očekáváme přinejmenším
zdůvodnění.

Výše zmiňovaný článek se
dále ptá, kdo nám dal mandát
mluvit za Varnsdorfáky. Vážení
„slušní“ občané. Mandát nám
dalo 300 účastníků pokojného
setkání a k nim jsme hovořili.
My se ptáme „slušných“ obyvatel, zda vám nevadí veřejné
lhaní pana Poláčka. Nikdy nic
neřekl o stádu? Ptáme se, zda
vám nevadí i lhaní dalších členů
vedení města. Článek nás dál informuje, že noví účastníci stolů
nabízejí nová řešení. Založení
profilu města na FB, večery se
starostou, hovory s občany a práce s dětmi a ženami bez rozdílu
barvy a pleti. To jsou TA řešení? Zapomínáte například na
mnoho sportovních, kulturních
a jiných organizací, kam tyto
děti a ženy mohou docházet,
ale nedocházejí. Zapomínáte na
důležitost účasti občanů, kteří
žijí v problémových lokalitách.
A k poznámce o vyvolání mezinárodního konfliktu, pokud by
se holobyty postavily na okraji
Varnsdorfu, se normálně myslící člověk ani nemůže vyjádřit.
Dále jsme upřímně potěšeni, že
redakce Hlasu severu umí podrobně popsat dění na kulatém
stolu. Bohužel nám popis chybí
i u těch dřívějších.
S pozdravem bývalí účastníci
kulatých stolů a organizátoři
pokojného lednového setkání
ve Varnsdorfu - P. Heinrich

Vyjádření vedení města k demokracii kolem kulatých stolů
Dle demokratických principů
si skupina občanů, která založila
facebookovou skupinu s názvem
„Pro slušný Varnsdorf“, požádala o setkání s vedením města se
záměrem diskutovat o pomoci při
řešení problému ve městě, z řad
občanů zmiňované facebookové
skupiny.
Skupina občanů se skládala ze
zástupců lidí různých sociálních
vrstev, různé barvy pleti i názorového smýšlení. Někteří z nich
se účastnili i předešlých kulatých
stolů, které si organizovala jiná
skupina lidí, taktéž bez veřejného
stanovení termínu. I toto jednání
nebylo veřejné, šlo o prezentaci
názorů dané skupiny.
Radnice si vyslechla návrhy
a nápady, z nichž mnohé jsou
skupinou již uváděny do praxe,
zejména v souvislosti s aktivitami dětí. Město si neurčovalo, ani
neomezovalo, kdo bude jednání

přítomen. Skupina hovořila pouze za své členy.
Došlo k nesprávnému pochopení názvu facebookové skupiny
„Pro slušný Varnsdorf“ a záměně za tolik diskutovaný termín
označující slušné občany. Nikdo
z přítomných se nepasoval do
role slušnějších lidí, než ti ostatní, pouze zástupci vystupovali
za svoji facebookovou skupinu
s tímto názvem, jejíž členství je
otevřené pro všechny.
V žádném případě však
nelze zlehčovat možnost mezinárodního konfliktu vzhledem
k dané situaci ve výběžku.
Právě německá strana byla
iniciátorem setkání policejních
prezidentů obou států, kteří se
sešli v Děčíně počátkem měsíce února 2012. Na tomto setkání
vyjádřila německá strana obavy
z přerůstání problémů za hranice
státu. Tuto skutečnost musí, jak

uvádí autor výše uvedeného
textu, normálně myslící člověk
vzít jako fakt.
Vedení města dalo prostor
k setkání zástupců všech názorových skupin obyvatel a považuje toto vysvětlení za konečné.
Nehodlá zatěžovat čtenáře HS
dalšími komentáři.
Vedení města Varnsdorf

Redakce informovala,
nesdělovala názor
Článek byl informaci o jednání mezi vedením města
a několika občany, kteří zastupovali facebookovou skupinu
„Pro slušný Varnsdorf“. Autorka
informovala o názorech a námětech, které na schůzce zazněly.
Nesdělovala tím názor svůj ani
redakce, natož aby sama rozdělovala obyvatele na „slušné“
a ty ostatní.
Redakce
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HOLOCAUST NAŠIMA OČIMA
Datum 8. března má pro
každého z nás jiný význam.
Někdo ho má spojený s oslavou
Mezinárodního dne žen. Ovšem
toto datum je bohužel spojeno
i s událostí, která se stala před
mnoha lety. Vzpomínka na tento den je pro pamětníky stále
velmi bolestná. Dne 8. 3. 1944
v koncentračním táboře Osvětim bylo hromadně zavražděno

téměř 4 000 československých
občanů. Tito lidé byli podle Norimberských zákonů označeni
za Židy. Ze světa tak násilně
odešly celé rodiny, které nikomu
nic neudělaly, jen měly smůlu, že
byly, jak se tenkrát říkalo, jiné,
podřadné rasy. Všechny oběti
byly internované v terezínském
ghettu a v září 1943 deportované do tzv. rodinného tábora
v Auschwitz-Birkenau. To vše se
dělo proto, že do Terezína měla
přijet mezinárodní komise Červeného kříže. Členové komise měli
za úkol zjistit, jak se na území
Třetí říše zachází s Židy.
Dne 7. 3. 2012 v prostorách
sborové budovy apoštolské
církve (Hosany) proběhl vzpomínkový den na tuto tragickou
událost. Vzpomínková akce byla
pořádána ve spolupráci s ICEJ,
Vyšší odbornou školou a střední
školou Varnsdorf a apoštolskou
církví. VOŠ a SŠ Varnsdorf se
v podzimních měsících zapojila
do projektu „Holocaust a současnost“. V projektu pracují žáci
střediska technických a uměleckých oborů, kteří pilotně ověřují vzdělávací materiály a metodiku v rámci projektu ICEJ ČR
„Centra vzdělávání a dialogu“.
V rámci tohoto projektu žáci
zpracovávali téma holocaustu
výtvarnou formou a také formou
slohovou. Výsledky jejich snažení (vystavená díla i umělecký
přednes) mohli návštěvníci
zhlédnout a vyslechnout právě
v tento vzpomínkový den v již
zmíněných prostorách Hosany.
Vernisáž uvedl ředitel školy
Ing. František Hricz, jenž zároveň velmi kladně zhodnotil práci

nejen žáků, ale i pedagogů,
kteří jsou v projektu zapojeni.
S výtvarníky pracovaly Bc. T. Janošková, M. Hryzáková, DiS.
a v hodinách českého jazyka
to byly Mgr. J. Červinková,
Mgr. M. Slámová a Mgr. M. Krajčovičová. Koordinátorem projektu ve středisku technických
a uměleckých oborů je I. Tesařová, DiS.

Atmosféra celého dne
byla umocněna přítomností
pamětnice těchto událostí
PhDr. Dagmar Lieblové. Této
paní je již přes osmdesát let,
ale svým vyprávěním dokáže
všechny zaujmout. Přítomní
slyšeli svědectví o tom, jaká to
byla doba a za jakých podmínek
je člověk schopný žít a přežít.
O to větší váhu to má, když to slyší od člověka, který toto všechno
zažil na „vlastní kůží“.
Celý program moderoval
regionální koordinátor projektu
Centra vzdělávání a dialogu,
pan Radek Hejret a byl prokládán židovskými písněmi v podání
rodinné kapely Hejretband.
V měsíci dubnu, tak jako kaž-

dý rok, bude pořádán „Pochod
živých“ v Osvětimi, jehož se
zúčastní žáci, kteří pracovali na
tomto tématu. Projekt se koná za
finanční podpory Evropské unie
z programu „Evropa pro občany aktivní evropská paměť“. V ČR
je organizován organizací ICEJ
Česká republika, v zahraničí na
projektu spolupracuje sesterská
organizace ICEJ Slovensko,
dále slovenská Chevra a maďarská židovská organizace Az Élet
Menete Alapítvány. Podmínkou
účasti v projektu je výběr a zapojení žáků do přípravné práce,
která bude definována odborníky
ze Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.
Cílem této práce je umožnit
porovnání průběhu holocaustu
v těchto třech zemích.
Mládež zná termín rasová diskriminace, ale vidí ji jen z úhlu
dnešní situace, která vládne
v některých lokalitách státu.
V co však může přerůst, to si asi
neumí vůbec představit, ale to si
neumí představit nikdo, dokud se
s tím nesetká „na živo“. Je dobře,
že stále ještě žijí lidé, kteří mohou
a chtějí připomínat dobu před
třiceti nebo šedesáti lety. Žáci
se sice ve škole při vyučování
učí o minulosti našeho státu, ale
jsou to fakta, která si prostě musí
zapamatovat. Tím, že dávné události dostanou svůj příběh, stávají
se pro žáky zajímavější a určitě
se nad tím tématem zamyslí. Ono
se totiž strašně rychle zapomíná
na to, co bylo zlé, a to by v tomto
případě byla velká chyba.
Ilona Tesařová
Foto IŠ

Mongolsko na druhý pohled
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Co nemáš, to nepotřebuješ
V úterý 6. 3. 2012 se v Městské knihovně Varnsdorf uskutečnila
beseda s Yvettou Hanouskovou, která vyprávěla o své cestě do
Himálají.
Plánovaný začátek besedy se o něco zpozdil, protože přišlo nečekaně tolik lidí (přes 80), že bylo nutno přinést další židle. Cestovatelka
k tomu vtipně podotkla, že „snad přichází nějaká výprava do Himálají“.
Když se nakonec všichni usadili, paní Hanousková provedla své hosty
zemí lidí, kteří se podle tradice nemají fotit, protože věří, že by tím
přišli o duši. Navštívili s ní starobylé chrámy, mezi nimiž svobodně
pobíhají posvátné opice, či ulice města Kathmandu s šílenými a pro
nás neuvěřitelnými spletenci elektrických vedení, auty nebo rikšami.
Poté cesta pokračovala do nejvyšších hor světa. Téměř každý den
převýšení kolem 400 metrů, zima, špatné hygienické podmínky…
Aby to zvládla, spolu se svými čtyřmi souputníky poctivě roztáčela modlitební mlýnky a výstup na horu Kala Patthar (5650 m)
se podařil.
Zážitků bylo tolik a vyprávění tak zajímavé, že se protáhlo až do
půl deváté. Ale i po skončení pořadu paní Hanouskovou obklopila
řada lidí se zvídavými otázkami.
Toto příjemné posezení se mohlo stát inspirací k zamyšlení nad tím,
zda i pro zdejší život mají nějakou platnost poučení, která prolínala
celý večer: „Co nemáš, to nepotřebuješ.“ a „Nepál nezměníš, Nepál
změní tebe.“
Alena Marie Dančová

Univerzita třetího věku
zahájila svou činnost

Po takřka ročních přípravách zahájila 8. března svou činnost
Univerzita třetího věku při Vyšší odborné škole a Střední škole ve
Varnsdorfu. Studium je rozvrženo do čtyř semestrů, přičemž první
semestr je zaměřen na výuku ICT.
Studenty a tutory vyučující přivítal Ing. František Hricz, ředitel VOŠ
a SŠ Varnsdorf. Ve svém úvodním slovu popřál přítomným trpělivost
a vyjádřil přesvědčení, že se se stejným počtem studujících zcela
jistě setká i na závěr prvního semestru.
Nebývalý zájem o toto studium byl překvapením pro všechny.
Předpokládalo se, že studium na univerzitě osloví na 25 - 30
studentů. Do prvního semestru se jich však přihlásilo 65. Nejvíce
jich je z Varnsdorfu, ale i z Rumburku, Velkého Šenova, Jiřetína,
Rybniště, České Lípy, Nového Boru a Liberce. „Tak velký zájem
o studium všechny těší a zvlášť pro tutory je motivačním prvkem
k odvedení maximálního výkonu,“ uvedl Ing. František Hricz
a dodal: „Poděkování pak patří i těm, kteří stáli na začátku příprav
Univerzity třetího věku, a to Mgr. Lence Jonové, Mgr. Janě Červinkové a panu Jiřímu Jakubcovi, DiS.“
Ing. Petr Kotulič
INZERCE

LIDOVÁ ZAHRADA, s. r. o.
Tereza Swadoschová strávila část loňského léta v oblasti severního Mongolska, kde v rámci mezinárodního vzdělávacího programu
pracovala v malé neziskové organizaci podporující turistiku. O nespočet zážitků ilustrujících životní styl v této části světa se podělila
během přednášky ve varnsdorfském divadle v podvečer 2. března.
Zároveň mohla osobně představit výstavu fotografií, kterou pod názvem „Mongolsko na druhý pohled“ uspořádala ve foyeru divadla.
Okouzlující mongolské přírodní scenérie jsou v divadle k vidění do
konce března.
ham, foto IŠ

Karlova 702, Varnsdorf
upozorňuje, že od
1. dubna 2012 jsou přijímány
objednávky na pořádání
společenských a kulturních akcí,
včetně plesů pro rok 2013.
Objednat lze na tel. 777 656 341, p. Langr.
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Střípky z okolí
• V Rumburku se osvědčily
čtyři fotopasti, které město
nechalo instalovat v problematických lokalitách, kde se lidé
nelegálně zbavovali odpadu.
Přistiženo bylo několik desítek
hříšníků, z nichž někteří byli
pokutováni a jiní prozatím napomenuti. Nejčastěji byli přistiženi
místní, poté chalupáři a Němci.
• V Rumburku policie vybudovala speciální výslechovou
místnost pro děti, a to s podporou
radnice. Kromě policistů ji budou
využívat též pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Speciální místnost, zařízená především k výslechům dětských
obětí trestných činů, má snížit

jejich stresovou zátěž. K dispozici je v ní i speciální technika.
V Ústeckém kraji bylo dosud jediné podobné zařízení v Mostě.
• Firma Benteler Automotive
Rumburk, která vyrábí automobilové kovové díly, chystá
výstavbu nové haly v rumburské
průmyslové zóně. V prostorách
pro logistiku a technologii
laserového řezání a bodového
sváření najde práci asi 120 lidí.
Hala má být dokončena v únoru
příštího roku.
• Město Šluknov musí značně
omezit investiční akce v letošním
roce kvůli nepovedené rekonstrukci základní školy, provedené
v předchozích letech. Náklady na

PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
V letošním ročníku přehlídky recitátorů v Domu dětí a mládeže
Varnsdorf, které se zúčastnilo 32 soutěžících, se neudělovala první, druhá ani třetí místa, ale pouze cena poroty, na základě které
recitátoři postoupili do okresního kola v Děčíně.
Jména postupujících:
1. věková kategorie - 2.-3. ročník
Gabriela Hrabalová - Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf
Tomáš Friese - ZŠ Východní
2. věková kategorie - 4.-5. ročník
Daniel Pípa - ZŠ náměstí
3. věková kategorie - 6.-7. ročník
Melánie Stehlíková - ZŠ náměstí
Dan Rýdl - Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf
4. věková kategorie - 8.-9. ročník
Markéta Bacharová - Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf
Kateřina Špičková - Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf
Dále byly uděleny porotou 3 zvláštní ceny za mimořádný
výkon:
Natálie Josefová - ZŠ Bratislavská
Jan Solloch - Gymnázium Varnsdorf
Jaroslav Švíř - Gymnázium Varnsdorf
Ivana Jägrová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEIFERTOVA
SE NERUŠÍ!
Vážení čtenáři,
ráda bych předešla fámám o zrušení Základní školy Seifertova. Není tomu tak - naopak: Varnsdorf bude vždy potřebovat
3 úplné základní školy s 1. až 9. ročníkem. V předminulém Hlasu
severu jste se mohli dočíst, že ředitelce této školy bylo radou
města uloženo připravit návrh organizační změny rozmístění
tříd 2. stupně. Tento úkol byl zadán v souvislosti s plánovanou
generální rekonstrukcí školní budovy („malá budova Střelecká“) a současným hledáním úspor v provozních nákladech.
V praxi to znamená, že výuka 2. stupně bude organizována
s ohledem na efektivnější využívání dosavadních prostor, třídy
6.-9. ročníku budou soustředěny ze tří pater do jednoho, popřípadě
1 třída bude dočasně umístěna ve školní budově ve Východní ulici.
Výuka odborných předmětů (Fy, Ch, Bi, IVT, Člověk a svět práce)
bude probíhat nadále v učebnách ve školní budově Střelecká 1800.
Navrhované rozmístění tříd 2. stupně tedy nijak neohrozí chod školy
ani kvalitu výuky. Bude dosaženo úspor v provozních nákladech
a hlavně budou vytvořeny podmínky pro zahájení generální rekonstrukce školní budovy (včetně přilehlé tělocvičny). Pro rekonstrukci je
již zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení.
Po jejím dokončení bude obnovena výuka v renovovaných prostorách
a bezbariérová budova v Seifertově ul. by se měla postupně opět
stát úplnou školou s 1. až 9. ročníkem.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

opravy po zfušované práci zatíží rozpočet několikamilionovou
částkou.
• Ve Šluknově byla dokončena rekonstrukce čističky vod.
Její kapacita byla podstatně
zvýšena a nyní umožní napojení
celé aglomerace Šluknov včetně
plánované průmyslové zóny.
• Ve Chřibské zrekonstruovali
dlouhá léta nevyužívané prostory
v patře restaurace Radnice. Od
konce minulého roku zde místní
mají k dispozici vkusně vybavený víceúčelový společenský
sál s balkonem, bowlingem,
barem, sociálním a technickým
zázemím.
• Krásnolipským se podařilo
získat mezinárodní ocenění: třetí
místo v soutěži o nejlepší ekologický projekt, a to v konkurenci
27 projektů z celé Evropy. Do
soutěže ECO AWARDS se přihlásili s rekonstrukcí Köglerovy
naučné stezky. Vyhlašovatelem
byla Evropská turistická asociace, která při hodnocení kladla
důraz na pohybovou aktivitu
příznivou k životnímu prostředí.
• Kostel sv. Kateřiny v Dolním
Podluží se dočkal zahájení
opravy krovu. Jedná se o první etapu opravy s rozpočtem
přes 1,6 mil. Kč; z toho dotace
z Programu rozvoje venkova činí
1,35 mil. Kč.
Z místního a regionálního
tisku vybral ham

Chcete hrát
v divadelním souboru?
V pátek 23. března od
17.00 hodin proběhne v Městském divadle Varnsdorf první
schůzka všech zájemců o členství
v amatérském divadelním souboru, který bude působit při divadle.
Pokud tedy máte zájem o hraní, muzicírování, režírování, malování kulis nebo jinou činnost
v souboru (třeba i finanční pomoc),
přijďte 23. března do divadla!
Máte-li jakýkoliv dotaz, ptejte se prostřednictvím e-mailové
adresy reditel@divadlo.varnsdorf.cz.
PhDr. Martin Musílek, ředitel
Městského divadla Varnsdorf
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Masopustní karneval ukončil
ledovou sezonu

Téměř šedesátka dětí, z toho více než 30 maskovaných, přišla
v neděli 11. března na karnevalové ukončení hokejové a bruslařské
sezony 2011/2012. Akce byla původně plánována na masopustní
neděli 19. února, ale nepřízeň počasí s dlouhotrvajícím deštěm
nakonec donutila organizátory k přeložení termínu. Vhodný termín
(a naštěstí i počasí) se nakonec našel na prodloužený závěr ledové
sezony v půlce března.
V šesti zajímavých a netradičních disciplínách, včetně volného
bruslení nebo hry na ovečky a vlky, strávily děti více než 1,5 hodiny
aktivně prožitého nedělního odpoledne. S moderátory Lenkou a Jirkou, zvukařem Petrem a nezbytnou pracovní četou z řad velkých
a malých hasičů doplněnou ochotnými hokejisty se nakonec podařilo letošní sezonu vesele ukončit.
JS, foto miw

Úspěch
varnsdorfské SLUNÍČKOVÝ
žákyně
DEN
V druhé soutěžní kategorii

postupové soutěže Děčínský
skřivánek získala v silné konkurenci 1. místo varnsdorfská
Tereza Pípová ze ZŠ náměstí.
Postoupila tak do celostátního
kola v Karlových Varech. Terezku na tuto soutěž připravovala
Mgr. Alena Smetanová.
Ivana Jägrová

Ve dnech 26.-29. března proběhne již 12. ročník sbírky „Sluníčkový den pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny“, kterou
bude zajišťovat 947 studentů ve
44 městech po celé republice.
Zakoupením magnetky můžete
podpořit náhradní rodiny. -r-

INZERCE

INZERCE

PRONAJMU VILU
V HARRACHOVĚ
I PRO SKUPINY DO 24 LIDÍ
WWW.HARRACHOV-PROKOPKA.CZ

ZN. LEVNĚ

Srdečně vás zveme na zabijačkové hody
konané dne 29. 3. 2012 od 10.00 hod.
na náměstí E. Beneše.
Vařit se bude opět v polní kuchyni PK26.
Doporučujeme donést si nádoby.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej zrekonstruované
samostatné části zděného
dvojdomku s pěknou zahradou, situované ve vyhledávané, klidné lokalitě ve Varnsdorfu. Pozemek: 741 m2. Snížená
prodejní cena: 1.380.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel. 412 333
281, 723 327 523.
Prodám byt 2 + 1 v osobním vlastnictví. Ulice Legii 2. patro. Cena 399.500 Kč.
Tel. 733 694 856.
Vyměním družstevní
byt 1+3+L, zateplený, nová
okna, sprchový kout za byt
1+1. Doplatek. V žádané
lokalitě Varnsdorfu. Telefon
737 820 244.
Prodám rodinný dům
v klidné lokalitě Varnsdorfu - na Špičáku, velmi dobrý stav, zahrada. Telefon
777 930 343.
Prodám byt 1+1 v ul.
K. Světlé ve Varnsdorfu. Tel.
602 174 655.

Prodej atypického rodinného domu na okraji zástavby
Strážného vrchu nedaleko
centra Rumburku. Výměra:
269 m2. Snížená prodejní
cena: 998.000 Kč. Info Lužická R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.

Bankrot! Zpracování návrhu na povolení oddlužení
podle insolvenčního zákona
č. 182/2006 Sb. Konkurzy pro
podnikatele prostřednictvím
krajského soudu Ústí nad Labem. Spolupráce s advokátní
kanceláří. Tel. 776 800 328.

Prodej nebo pronájem
fungující restaurace v centru Varnsdorfu. Prodejní cena:
2.148.400 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.

Zaměstnání

Prodej stavebního pozemku v průmyslové zóně
v Rumburku. Určeno k průmyslové zástavbě. Výměra:
cca 15.000 m2. Na hranici
pozemku - vysokotlaký plynovod, elektřina, telefon,
v dosahu městský vodovodní
řád. Lze připojit na centrální
zdroj vytápění. Prodejní
cena: 300 Kč/m2. Info Lužická R. K. Telefon 412 333 281,
602 108 404.

Služby
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.

Regionální obchodní zástupce. Stabilní, celorepublikově působící společnost
příjme spolupracovníky na ŽL.
Vhodné pro zaměstnané, ženy
na MD, invalidní či starobní
důchodce. Bližší informace
na tel. 774 797 423.
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VELKÁ SLEVA NA LÁTKY
KAŽDÝ METR ZA 50 Kč
Sleva potrvá v měsíci
dubnu a květnu
KREJČOVSTVÍ MICHAELA
Prostějovská 2189
Tel. 728 798 854

Firma přijme spolupracovníky. Požadavek: Minimálně vyučen. Tel. 774 623 832.

Různé
BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti do 12 let sleva. AD a CA J a P. Hlávka,
407 21 Česká Kamenice, Sládkova 773, www.bulharsko.org.
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00
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Závěrečná zpráva k finančním příspěvkům z rozpočtu
města pro výkonnostní sportovní oddíly za rok 2011
Zastupitelé města na svém
jednání dne 22. 3. 2012 mají vzít
na vědomí Závěrečnou zprávu
o vyúčtování příspěvků v rámci
Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf 2011, kterou
předložil Odbor školství, kultury
a tělovýchovy Městského úřadu
Varnsdorf.
V roce 2011 bylo uzavřeno
15 smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Varnsdorf. Na celoroční oddílovou činnost obdrželi příspěvky
tito žadatelé:
• TJ Slovan Varnsdorf - 7 smluv
pro 7 oddílů (258.000 Kč),

• SK Slovan Varnsdorf
(42.850 Kč),
• FAŠV, o. s., (137.200 Kč),
• Stars Varnsdorf (86.050 Kč),
• TJ HC Varnsdorf (45.000 Kč).
Za nadstandardní reprezentaci města obdrželi příspěvek:
• TJ Slovan Varnsdorf, oddíl
atletiky (atletky D. Forgáčová 4.000 Kč, T. Sladkovská 5.000 Kč),
• Mgr. Jan Novota (cyklistika 7.000 Kč),
• p. Jiří Švorc (sportovec Michal Švorc - plavání a triatlon 5.000 Kč).

NĚKOLIK SPORTOVNÍCH INFORMACÍ

z hodnotících zpráv činnosti jednotlivých výkonnostních oddílů
za rok 2011:
TJ Slovan Varnsdorf sdružuje činnost několika oddílů, z nichž
některé obdržely v roce 2011 finanční příspěvek z rozpočtu města
dle stanovených pravidel Koncepce podpory výkonnostních sportů
ve městě Varnsdorf 2010 - 2012. Jedná se o tyto oddíly:
Oddíl plavání: Od října 2011 probíhají tréninky v nově zrekonstruovaném varnsdorfském bazénu, odpadly ranní a odpolední cesty do
rumburského bazénu; na podzim 2011 se rozšířila základna oddílu
z 25 na 40 plavců, o které se starají 3 trenéři; současným nejlepším
závodníkem je Michal Švorc, nové plavecké naděje se rýsují; do
MPK Ústí n. Labem přestoupila K. Špičková.
Oddíl tenisu: Vedle žákovského družstva začalo trénovat družstvo předškolních dětí, tzv. „přípravka“; družstvo dorostu skončilo
v polovině žebříčku krajské soutěže.
Oddíl moderního tance: V současné době čítá 30 členů všech
věkových kategorií (nejmladší jsou 4letí); vystupují pod názvem
E-XTREME CREW; obsazují přední místa v tanečních soutěžích
po celé republice.
Oddíl volejbalu: Vedle týmu žen soutěží pouze tým juniorek,
který v sezoně 2010/2011 obsadil 3. místo v krajském přeboru; trenér
O. Türkon děkuje svým hráčkám za vzornou reprezentaci města.
Oddíl atletiky: Úspěchů dosahují družstva i jednotlivci všech
kategorií od mladších žáků a žákyň, přes starší, dorostence až po
kategorie žen a mužů; atleti se zúčastňují halových i venkovních
soutěží a mistrovství, velkého úspěchu dosáhla na MČR T. Sladkovská; oddíl pořádá tradičně akce pro veřejnost - Velikonoce nad
laťkou, Kdo uteče…vyhraje; spolupořádá Silvestrovský běh.
Oddíl juda: Po dobu čerpání mateřské dovolené hlavní trenérky
starší závodníci trénují v rumburském oddíle; navázána spolupráce
s oddíly ze Seifhennersdorfu a Rumburka; nejúspěšnější závodnice M. Dítětová, přebornice ČR; organizace víkendových kempů.
Oddíl basketbalu: Vedle družstva mužů trénují družstva nejml.
minižáků, ml. minižáků, st. minižákyň a minižáků, st. žákyň a kadetů
(ti, bohužel, ukončili činnost na podzim 2011); velkým úspěchem je
současná účast družstva st. žákyň v celorepublikové ligové soutěži;
trenér p. Bartl odešel do zaslouženého sportovního důchodu; noví
trenéři uvítají nové zájemce o basket.
SK Slovan Varnsdorf a FAŠV: Trénují na 300 fotbalistů od těch
nejmladších až po dospělé; od 2. pololetí 2011 přešla dorostenecká družstva pod novou organizaci FK Varnsdorf a. s.; týmy hrají
v okresních, krajských a ligových soutěžích; FAŠV realizuje fotbalovou výchovu v rámci sportovního střediska mládeže.
STARS Varnsdorf: Stěžejními soutěžemi jsou pro oddíl Spirit
Cheer Cup a Mistrovství Cheerleadingu ČR, ze kterého lze postoupit
na European Open Cheer soutěž v Paříži, kam již poněkolikáté oddíl
jel soutěžit a dovezl i v r. 2011 několik trofejí; tradiční akcí pořádanou
pro veřejnost je Vánoční kometa.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

Celkově poskytnutá částka
činila 590.100 Kč. Z kontroly
vyúčtování vyplynuly tyto
skutečnosti: 14 příspěvků bylo
vyúčtováno v termínu a bez
závad, 1 příjemce odevzdal
neúplné vyúčtování, 1 příjemce
nedodržel termín pro odevzdání
vyúčtování. Všichni příjemci ve
svých vyúčtováních popsali
stručně celoroční oddílovou (či
individuální) sportovně-výkonnostní činnost. Z těchto zpráv
bylo čerpáno pro následující text
„Několik sportovních informací“.
Všechny oddíly pracují a trénují i v tomto kalendářním roce
a opětovně žádají o příspěvky
v rámci podpory výkonnostních
sportů pro rok 2012.
Mgr. L. Ondráčková,
vedoucí OŠKT
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Město Krásná Lípa
přijme zaměstnance na pozici

,,Účetní“
Uchazeč podá písemnou přihlášku
v uzavřené obálce s označením:
,,Výběrové řízení - Účetní - neotevírat“
nejdéle do 31. 3. 2012, osobně nebo na adresu:
MěU Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa.
Informace: www.krasnalipa.cz nebo tel. 412 354 828

Město Krásná Lípa
přijme zaměstnance na pozici

,,Kulturně - výchovný pracovník“
Uchazeč podá písemnou přihlášku
v uzavřené obálce s označením:
,,Výběrové řízení Kulturně - výchovný pracovník - neotevírat“
nejdéle do 31. 3. 2012, osobně nebo na adresu:
MěU Krásná Lípa, Masarykova 246/6,
407 46 Krásná Lípa.
Informace: www.krasnalipa.cz nebo tel. 412 354 824
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Kačeři mohou
vyhrát zájezd
do Norska

Vzpomínka
V srdcích vzpomínka zůstává.
Dne 28. března uplyne 5 smutných let kdy
navždy odešla naše milovaná dcera, sestra
a teta Evička Majkutová.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci
s rodinami.
Dne 28. března uplyne 5 smutných let,
co nás opustila naše maminka a babička
Alena Kubálková.
Stále s láskou vzpomínají děti Naďa,
Bohouš a Alena s rodinami.

Dne 27. března uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela Vladislava Čížka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka
a synové.
Dne 4. dubna uplyne 5 let od úmrtí pana
Jiřího Petra.
Stále vzpomínají manželka Jaroslava,
dcera Jana a syn Jiří s rodinami.

Dne 22. března 2012 uplynul smutný rok
od úmrtí pana Ing. Františka Rajmana. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 31. března uplyne šest let, co nás navždy opustila maminka, babička a prababička
Marie Svobodová.
Se stálou vzpomínkou dcera Dagmar
s manželem, vnučka Ladislava s rodinou,
vnuci Petr a Miroslav

Blahopřání
Dne 4. dubna oslaví 92. narozeniny paní
Feodosia Baierová.
Všechno nejlepší a mnoho šťastných dnů
v kruhu rodiny jí přejí milující manžel Karel,
synové Karel a Pepa s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Naše babička Marie Havrišová oslaví
1. dubna své krásné 80. narozeniny.
Přejeme jí zdravíčko a dalších 80 let
navrch.
Vlaďka, Maruška s rodinou, Helga s rodinou a naše Anička

Dne 20. března oslavila 50 let paní Stáňa
Judová.
Do dalších let jí přejeme hodně štěstí,
zdraví a stále dobrou náladu.
Manžel Jaroslav, dcera Jana, syn Jakub,
vnoučata Jindřiška a Dorotka a maminka

Rozverný masopust a dost si dovolující maškary byly na konci
února také v Seniorkavárně Pohádka. Uvolněné nedělní odpoledne
a přátelská nálada doprovázely další vydařenou akci Svazu důchodců.
Text a foto Výbor SDČR

P oděkování
Společnost Lidová zahrada, s. r. o., děkuje touto cestou společnosti p. Jaroslava Langra z penzionu Fontána za zajištění letošní
plesové sezony a setkání důchodců TOS VARNSDORF, a. s., ke
spokojenosti všech návštěvníků.
Poděkování sponzorům
Na Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700 byl
v tomto školním roce realizován projekt „Čteme s dětmi“, který
byl zaměřen na rozvoj a zdokonalení čtenářských dovedností
a čtenářské gramotnosti žáků.
Projekt mohl proběhnout díky finanční pomoci varnsdorfských
podnikatelů. Jsme velice potěšeni, že se mezi námi najdou lidé,
kteří jsou ochotni pomoci dětem, čehož si upřímně vážíme.
Děkujeme paní Renátě Hambálkové, panu Karlu Goldammerovi, Marku Dvořákovi, Bohuslavu Pasovskému, Františku
Dlaskovi, Pavlu Bukáčkovi a firmám GEZ, spol. s r. o., Varnsdorf, CZECH PAN, s.r.o., Varnsdorf, KLIMON Varnsdorf,
ESO-DRINK, s. r. o., Rumburk, ELNIKA plus, s. r. o., Varnsdorf, ELEKTROPOL, spol. s r. o., Varnsdorf. Naše heslo: „Do
školních lavic i cestou přípravných tříd“.
IZŠ Karlova
Žáci a pedagogové Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
děkují všem respondentům, kteří svým hlasem podpořili náš projekt „Modernizace výuky“ v anktetě „Vaše volba“ pořádané Nadací
ČEZ. Děkujeme.
Ředitelka školy Mgr. Milada Hnilicová

Z ubní

Úmrtí
Ilja Ticháček
Jana Rohrbachová
Marie Dostálová
Jan Beneš
Josef Krcal
Vlasta Bortlová
Krystyna Parastucková
Ladislava Stehlíčková
Libuše Švihlíková
Sonja Zlámalová
Františka Štursová

pohotovost
64 let
70 let
22 let
57 let
63 let
82 let
55 let
59 let
61 let
73 let
74 let

24.-25. 3. 2012
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989
31.3.-1. 4. 2012
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619

Svozy pytlového
tříděného odpadu

29. 3. 2012

MÍSTNÍ SKUPINA
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

opět organizuje sběr šatstva.
Sbírka humanitárního materiálu se bude konat

každé úterý od 1. března 2012 od 14.00 do 16.00 hodin
na poliklinice ve Varnsdorfu (1. patro).

Vyznavači geocachingu mají
do konce března šanci soutěžit
o zájezd do Norska díky hře Poznejte Norsko v Česku. V České
republice je ukryto celkem šest
keší, z nichž každá ukrývá po
jednom písmenku hledaného
slova. Jedna ze schránek je
ukryta také v národním parku
České Švýcarsko. Hru o týdenní
pobyt v horské chatě v Norsku
pro dvě osoby organizuje Ministerstvo financí ve spolupráci
s Velvyslanectvím Norského
království. Umístění keší i bližší
informace o soutěži zájemci najdou na internetových stránkách
www.eeagrants.cz.
-r-

Vznikla koncepce
rozvoje
turistického ruchu
Členové komise pro cestovní
ruch a přeshraniční spolupráci
vypracovali a následně předložili Radě města Varnsdorf
Plán rozvoje cestovního ruchu
Varnsdorfu a okolí na období
2012-2017.
Plán rozvoje analyzuje současný stav cestovního ruchu ve
Varnsdorfu a okolí. Dále formuluje základní směry pro vlastní
návrh aktivit a projektů, které
odpovídají současné situaci na
trhu cestovního ruchu a odrážejí
možnosti a perspektivy rozvoje
cestovního ruchu přímo ve městě Varnsdorf a v jeho okolí. Rovněž předkládá Katalog projektů
a aktivit pro období 2012-2017.
Záměrem předkládaného
dokumentu je podpořit význam
a následně i přínos z rozvoje
cestovního ruchu města Varnsdorf a jeho okolí v návaznosti
na sousední regiony na území
bývalého okresu i na ostatní turistické oblasti Ústeckého kraje
a německého příhraničí.
Pro vznik závazného dokumentu, který bude následně
předložen radě města ke
schválení, je zapotřebí i spolupráce veřejnosti. Členové
komise proto žádají veřejnost
o spolupráci ve formě připomínek a názorů na zpracovaný
dokument a dalších námětů ke
zlepšení situace v oblasti cestovního ruchu.
Plnou verzi koncepce naleznete na webových stránkách
města.
-r-
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Střelci se těší na novou sezonu

Turnajové úspěchy FAŠV U9
Mladší přípravka FAŠV U9 (ročník narození 2003 a mladší) absolvovala v únoru několik halových turnajů a umístěními potvrdila,
že patří k nejlepším týmům své kategorie na severu Čech. Na turnaji
O pohár VTJ Rapid Liberec suverénně zvítězila s plným počtem
bodů poté, co zdolala Frýdlant 2:1 (celkově skončil druhý), domácí
celky Rapid 04 i Rapid 03 vždy shodně 7:0, SKP Mladou Boleslav
3:0 a stejným poměrem i Stráž pod Ralskem (konečné třetí místo).
O brankové nadílky se nejvíce postarali T. Šolc (s 8 góly nejlepší
střelec turnaje), F. Kabeláč (6) a A. Rouha (4). Trenér L. Dančo
poděkoval všem hráčům za bojovnost a nasazení, ocenil rovněž
pomoc a podíl hráčů rumburské skupiny FAŠV na prvenství.
Další klubové měření sil v Zákupech nedopadlo podle představ
trenérů, přípravka skončila čtvrtá. Výsledky: FAŠV - Nový Bor 0:1, Lokomotiva Česká Lípa 3:1, - Arsenal Česká Lípa 2:1, - Verneřice
4:0, - Litoměřice 1:3. V duelu o 3. a 4. místo narazila FAŠV znovu
na Arsenal Česká Lípa, tentokráte plichtila 1:1 a vzápětí neuspěla
na PK 4:5. Bilance 6 312 11:7 6 bodů. Nejlepším brankářem byl
vyhlášen M. Růžička z FAŠV. Trenér Z. Kramer pochválil výkony
svěřenců a za nasazení ohodnotilo vedení družstva nejlepším
hráčem FAŠV T. Šolce. Turnaj vyhrály Litoměřice před Novým
Borem.
Účast na další akci v České Lípě přinesla mladší přípravce
opět umístění na pomyslné „bedně“ a celkové 2. místo. Její výsledky: FAŠV - Žandov 1:0, - Arsenal Česká Lípa 0:2, - Cvikov
7:0, - Česká Kamenice 6:0, - Lokomotiva Česká Lípa 3:1. Turnajová
bilance 5 401 17:3 12 bodů. Prvenství se stalo kořistí Arsenálu,
třetí byl Žandov. Střelecky se v České Lípě nejvíce prosadili
P. Ficzu (7 branek) a Š. Hanich (4). Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen F. Kabeláč z FAŠV. Kluci předvedli pěkný fotbal ve druhé
půlce turnaje, je jen škoda, že tomu tak nebylo hned od začátku.
I tak vládla v družstvu i u jeho vedení spokojenost.
ZdS

Přijďte na velikonoční laťku
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá 25. března od
8.30 hod. ve sportovní hale XVI. ročník soutěže ve skoku
vysokém VELIKONOCE NAD LAŤKOU. Startovné činí
30 Kč pro kategorie dorostenecké (ročník narození 19951996), juniorské (1993-1994) a dospělé (1992 a dříve). Kategorie jsou rozepsány i pro starší žáky a žákyně (1997-1998),
mladší žáky a žákyně (1999-2000) a také dívky a chlapce
narozené po roce 2000. Základní výškou bude 100 cm, další
zvyšování po 5 cm až do 170 cm a poté po 3 cm. Nutností je
obuv bez hřebů a černé gumy. Soutěž se řídí pravidly atletiky, podporována je z Grantu města Varnsdorf a sponzorsky
zajištěna věcnými cenami osvícených a ochotných místních
podnikatelů. Ředitelem závodu bude Ladislav Kubíček,
hlavním rozhodčím Tomáš Čiháček.
Skalický

VELKÝ SKOK
Velký skok učinili žáci ZŠ náměstí, kteří se pod vedením
Mgr. Z. Barboríka již druhým rokem připravují na závody a soutěže
ve sportovní gymnastice. Proběhl také školní přebor a dva dny poté
se ti nejlepší vydali na okresní finále žáků 6. a 7. ročníků do Děčína.
Na divokou kartu startoval Jirka Martinka ze 3. třídy. Ten v součtu
bodů z jednotlivých nářadí a soutěží v kategorii jednotlivců zvítězil.
Vítězné družstvo tvořili Jakub Vašut, Tomáš Černý, Jan Zima a Petr
Schilling. Kluci museli zvládnout cvičení v akrobacii - prostná, na
hrazdě a v přeskoku. Odměnou jim bylo uznání všech přítomných
diváků, pořadatelů a také krásný pohár. Kluci, děkujeme!
V.Z.

Varnsdorfští střelci se v sezoně 2011 neztratili. Již podruhé byl zorganizován seriál v tzv.
„malé odstřelovačce“, což znamená střelbu malorážnou puškou s optikou na miniaturní cíle na vzdálenost 50 m. Organizátory soutěže zvané
Severočeský pohár MaO byly
sportovně střelecké kluby z České Kamenice, Loun, Teplic, střelnice Ludvíkovice a dále varnsdorfské organizace Klub biatlonu a SK Combat o. s. Dvanáct
závodů absolvovalo 36 střelců
s účastí přesahující rámec
Ústeckého kraje. O tom, že se
nemusíme stydět za výsledky,
svědčí naše umístění. Jan Ševců skončil 2. a na 5. a 6. příčce
dále byli Štěpán Ševců a Tomáš
Křemenák. J. Vitouš, F. Pach-

man, T. Novotný ml. a T. Vavřín
si vystříleli 14., 18., 23. a 25. pozici, ale nezasáhli do všech závodů seriálu. Pro sezonu 2012
byl organizací soutěže pověřen
Varnsdorf.
Mimo uvedená klání proběhly ještě tři klubové závody
ve stejné disciplíně, ve kterých
soutěžili střelci z celého kraje.
Poháry, medaile i diplomy si ale
odnesli převážně reprezentanti
varnsdorfského SK Combat. Za
první a druhé místo Š. Ševců, jedenkráte skončil druhý J. Vitouš
a jedenkráte třetí T. Křemenák.
Další pořádanou seriálovou
disciplínou byl Evropský policejní parkúr. Na organizaci
se opět podílela varnsdorfská
střelnice Klubu biatlonu, a to
již svým dvanáctým ročníkem

Děčínského poháru EPP. V těchto závodech závodí střelci
téměř z poloviny Čech a loni
jich bylo 67. Štěpán Ševců zde
s ohledem na velkou konkurenci
obsadil velmi slušné 17. místo,
a to nebyl na všech hodnocených akcích seriálu.
V biatlonu jsme zatím nemohli
postavit na start žádného závodníka. V tréninku jsou však dva
žáci a jeden slibný dorostenec
a rádi bychom přivítali další
zájemce o střelbu. Každou
sobotu odpoledne je střelnice
(N 50°55“88‘, E 14°37“49‘) otevřená pro veřejnost. Kontaktní
telefon je 608 332 885. Více
informací lze nalézt také na
www.skcombat.cz.
Jaroslav Horák, předseda
Klubu biatlonu Elite Varnsdorf

Basketbalisté opět na vítězné vlně
Výkony basketbalových mužů
TJ Slovan mají v současné době
gradující tendenci a tým získal
celkově charakter sebevědomého protivníka snažícího se
vylepšit dojem z minulých sezon.
To se projevilo dalšími vítěznými zápasy. USK Slávii Ústí n. L.
přehrál TJ Slovan v domácím
prostředí 105:77 (informovali
jsme již minule). Body v tomto
zápase zaznamenali Činka 20
(1x3), Šišulák 18 (1x3), Buben
17 (3x3), Voráček 17, Novotný
14, Lehroch 9, Beran 4, Horáček
4 (1x3) a Ježek 2. V dalším kole
zůstal na štítě BK Děčín - juniorka, v jehož prostředí varnsdorfští basketbalisté vyhráli 62:68
(17:24, 13:16, 16:14, 16:14).
Mladý celek domácích chtěl
agresivní hrou prolomit sérii sedmi porážek v řadě. První čtvrtinu
duelu měl ale Slovan pod kontrolou a překvapivě úspěšný byl
i z rychlých protiútoků. Domácí
naproti tomu ve snaze získat míč
zůstávali vpředu a často faulovali. Dobře se vyvíjející zápas pak
zkomplikovalo hostům mnoho
chyb a ztrát míče a sedm minut
před koncem se Děčín přiblížil
na jediný bod. Tehdy nervózním
hráčům Slovanu pomohlo konto
pouze jediného faulu, zatímco
každý zákrok domácích mohli
trestat šestkami. A ty měli v závěru naštěstí stoprocentní jak
Buben, tak Šišulák. Body: Novotný 16, Buben 14, Šišulák 10,
Lehroch 8, Voráček 7, Vakulenko
6, Činka 4 a Beran 3. Družstvo
drží nadále pátou příčku tabulky
Severočeské ligy.

Starší žákyně U15 hrály doma
s celkem Bižuterie Jablonec n. N.
a prohrály 60:68. Ve druhém
zápase hostily Sokol Nová
Paka a odešly poraženy 54:89.
Starší minižákyně neuspěly
v Liberci v prvních utkáních nadstavby OP severních Čech
o 4.-6. místo s TJ Loko Liberec
69:33 a s Basket Babes Děčín

těsně 47:46. Ve druhé části
v Děčíně měly výsledky 42:28
a 28:27. Mladší minižáci TJ Slovan otevřeli nadstavbovou část
OP severních Čech o 4.-6. místo
v domácím prostředí. Porazili BK
Česká Lípa 59:46 a nestačili na
BK Děčín 44:82. V České Lípě
neuspěli po výsledcích 44:66
a 45:65.
Ing. Strolený

Varnsdorfští trojbojaři opět druzí
V první březnovou sobotu se konalo jubilejní 20. Mistrovství
Čech v silovém trojboji mužů a žen pořádané oddílem KST Litvínov
v prostorách obchodního domu Máj. Oddíl silového trojboje Varnsdorf
zastupovali ve smíšených váhách 59 - 66 kg Jan Pianka a jeho bratr
Daniel. V kategorii do 93 kg se představil Miroslav Tarnóczy. Jejich
realizační tým vypomáhal ve složení Richard Šos, Iva Pianka a oddílový fotograf Petr Batelka.
V zahajovací disciplíně - dřepu se našim závodníkům příliš nedařilo.
Honza ve druhém pokusu pokořil činku o hmotnosti 165 kg a Dan
uspěl pouze se základem 160 kg. Mirek absolvoval úspěšně také
pouze jeden dřep, a to se 180 kg. Všechny nezdary nebyly uznány
z důvodu malé hloubky dřepu. V benchpressu už to šlo lépe,
i když Honza zkusil ze zdravotních důvodů opět jen na dvě váhy
a zdolal pouze tu první 105 kg. Dan ve své nejsilnější disciplíně
exceloval. Po 115 a 125 kg vytvořil třetím pokusem nové soutěžní
maximum. Bylo to krásných 132,5 kg. Mírkovi se též vcelku dařilo,
vyrovnal své soutěžní maximum na 120 kg. Závěrečnou disciplínu,
mrtvý tah, borci OST Varnsdorf dokonale ovládají. Dan i Honza
nahlašovali stejné pokusy, byli vždy úspěšní, až se hmotnost činky
zastavila na úctyhodných 207,5 kg. To opět znamenalo vylepšení
osobních rekordů. Honzovo závěrečné úspěšné vystoupení (kategorie
do 59 kg) zapsalo nový národní rekord. Mírek zdolal hmotnosti 210
i 220 kg a úspěšně pak vydřel také 225 kg.
Ve výsledcích to vše znamenalo vítězství Honzy s celkovým
součtem 415,57 Wilksových bodů. Druhý byl Dan se 400,7 Wilksovými body. Ty se zjistí dle Wilksova vzorce, což je tabulka
koeficientů sloužící pro stanovení pořadí bez ohledu na tělesnou
hmotnost startujícího. Míra ve své nabité kategorii obsadil desáté
místo se součtem 525 kg. Varnsdorfský OST skončil na tomto
mistrovství mezi zúčastněnými oddíly třetí. Akce byla zároveň
kvalifikací na Mistrovství ČR v Kuřimi. Tam se na základě výsledků
kvalifikovali oba kluboví zástupci nejlehčích vah.
M. Tarnóczy

OHLÉDNUTÍ ZA FUTSALOVÝM PRVENSTVÍM

Hokejové úspěchy
na pokračování
Varnsdorfská hokejová přípravka si pozvala na domácí led své
vrstevníky z Děčína, které porazila 7:4. Pěti brankami se blýskl
Jaroslav Beránek, který byl vyhlášen i nejlepším hráčem zápasu.
Na závěr sezony se konal na domácím zimáku vydařený turnaj
družstev 2. tříd. Zúčastnily se jej přední týmy jednotlivých krajů,
a to Chomutova A, B, Roudnice, Prahy-Černošic a samozřejmě
domácí HC, který porazil všechny soupeře. Nejlepším hráčem byl
ohodnocen Martin Veroněk a nejlepším útočníkem Jan Vaněk (oba
dali shodně po 10 gólech). Tento tým v celé sezoně neokusil porážku.
Naproti tomu výběry Chomutova A a Prahy-Černošic poznaly na
varnsdorfském ledě prvně chuť prohry. Družstvo žáků 3. tříd HC
Varnsdorf opět hrálo na několika turnajích a znovu si vedlo velice
dobře. V České Lípě porazilo domácí výběr a poté naděje Lomnice
n. P. V Litoměřicích pak nenašlo přemožitele v týmech domácího HC
a Drážďan. A do třetice tento celek startoval v Bílině, kde se prosadil
proti domácím a zdolalo jej až áčko Chomutova.

Veliký úspěch futsalistů JK
Trans Varnsdorf, kterým bylo
vítězství v Krajské extralize
Ústeckého kraje, krátce okomentovala jedna z obětavých
duší tohoto sportu Albín Sommerschuh. „Je radost hodnotit
zápasy s vítěznou tečkou v podobě mistra. Nehráli jsme zdaleka
v optimální sestavě a přesto
jsme uspěli. Zranění nejlepšího
střelce soutěže Jardy Beránka
a Josefa Galbavého, ke kterým se
přidal Tomáš Jágr, jenž nedostal
v Oppachu povolení ke startu,
byly hodně tvrdým oříškem před
finálovým vyvrcholením. O to
mám větší radost, že kluci, kteří
nastoupili, dřeli, jak jsem je ještě
neviděl. Především bojovnost
Marcela Mikoláška v jeho letech
byla neuvěřitelná, stejně jako
jistota brankáře Petráka, který
zklamal při minulém turnaji. Jiří
Jágr a Honza Rada dokázali, že
se z nich stávají opory „jékáček“,
kterou dlouhá léta už je Michal

Fritzsche. Vítěznou branku
vsítil Jirka Beránek, který jenom
potvrdil, jak je důležitým hráčem
pro náš tým. K dobrému výkonu
a konečnému úspěchu však přispěli všichni, a to hlavně proto,
že hráli jako tým.“
Alba se také uznale vyjádřil
k vystoupení soupeřů: „Oba
týmy, Jílové i Turbo Děčín,
přispěly k vyvrcholení letošního
ročníku a dovoluji si jim vysek-

nout hlubokou poklonu. Pro tyhle
zápasy se sálovka hraje, byla to
pastva pro oči všech přítomných
diváků. Zklamání hráčů Turba
a jejich fanoušků bylo velké.
Stejně jako my, nikdy titul nezískali.“ Nutno dodat, že JK Trans
Varnsdorf si vítězstvím v krajské
extralize vybojoval právo účasti
v kvalifikaci o celostátní ligu a kvalifikace se zúčastnil. Podrobnosti
v příštím čísle HS. Text a foto ZdS

S BŮREM Z OPAVY, ZLÍN ODJEL...

Nultý ročník memoriálu Lukáše Uhlíře byl přátelským zápasem
trenérů, spoluhráčů a jeho kamarádů (foto). Dne 28. února by se
Lukáš dožil 30 let. Turnajově si zahrála také hokejová garda a neprohrála. Obsadila tak první místo před Libercem, Kobrou Praha, Jabloncem a Johnsdorfem.
JH/ZdS, foto archiv HC

Halový závěr sezony na MČR žactva
Tečku za atletickou halovou sezonou znamenalo Mistrovství
České republiky žactva v Jablonci, kde měřilo své síly mládí. Jeho
dravost a sebevědomí dalo zapomenout na utahané a znuděné
školní tělocviky a jejich aktéry. Hned první finále ve sprintu na
60 m dívek znamenalo zlepšení českého žákovského rekordu, když
i druhá závodnice v pořadí vyrovnala starý rekord. Varnsdorfskou
atletiku zastupoval soutěžně teprve podruhé Petr Hájek v běhu na
800 m a v něm se ve dvou rozbězích o osmičlenné finále popralo
18 běžců. Petr nechal na dráze všechny síly a časem 2:18,78 min.
do něho postoupil. Finále představovalo od samého začátku lítý
boj, ve kterém dominovala trénovanost a zkušenost. Náš závodník
za pouhých 5 měsíců přípravy nestačil nabrat jedno ani druhé,
ale i tak je osmé místo atletického novice výrazným úspěchem
a velkým příslibem do budoucna. Pro zvídavé představení Petra:
15 let, student BG Varnsdorf, s atletikou se zabývá od září 2011. Jeho
dosavadní výkony (jen hala): 100 m 12,64 s, 300 m 41,99 s, 800 m
2:18,78 min., 1 500 m 5:16,59 min., skok vysoký 1,61 m. Mám za to, že
vystoupení nové naděje bylo ne tečkou, ale spíše vykřičníkem. Bylo
vzkazem mládeži - pohněte tělem, budete v něm několik desetiletí
žít. Vaše pohodlnost vás přivede pouze k živoření!!!
Skalický
-

S béčkem Sparty vyhrál
varnsdorfský celek gólem „do
šatny“. V Opavě stejným způsobem inkasoval, a když zkraje
druhé půle dali domácí z PK
druhý úspěch, naděje na dobrý
výsledek rapidně ubyla. Navíc
o chvíli později pomohla branková konstrukce (podobně ale
domácím v první půli z hlavičky
Hikspoorse). Když přidal domácí
SFC mezi 73. a 75. min. další dvě
branky, bylo rozhodnuto. Pátá trefa přišla už v nastaveném čase.
Boj o lepší postavení ve středu
tabulky rozhodla Opava rezolutně
5:0, varnsdorfskému FK chyběli
pro čtyři ŽK Matěj Kotiš a Denis
Cana. Zápas vidělo 1 800 diváků. Sestava FK: Kovář - Tvaroha, Filip, Stehlík, Hozda - Martan
(59. Volf), Breite, Chod (46. Matejov), Rudnytskyy - Melunovič,
Hikspoors (64. Mach). Do sestavy doma proti Zlínu se vrátil zpět
Kotiš a Cana. První poločas byl
oboustranně špatný. Po obrátce
se už bylo na co dívat. Nejdříve
Matěj Kotiš sáhl do mošny své
ekvilibristiky a technickou parádou dostal FK do vedení. Poté
měl gólman Zlína hodně dalších
starostí a lovil ještě jednou. Střelou k tyči rozjásal diváky Radim
Breite a upravil na konečných 2:0.
Byl to týmový výkon, naše výhra
proti favoritu ze Zlína byla hodně
důležitá. Tak okomentoval na we-

bových stránkách klubu důležitý
bodový zisk kouč Zdenko Frťala.
Fotbalový klub Varnsdorf, a. s., společně s firmou ABX, s. r. o., Rumburk
vyhlašují jarní fotbalovou
soutěž o luxusní KRBOVÁ
KAMNA. Losování o ně se
při posledním domácím zápasu s 1. SC Znojmo může
zúčastnit každý fanoušek,
který předloží alespoň 5
programů k utkáním FK
z jarní části druhé ligy.
Přijďte fandit varnsdorfskému fotbalu s možností
atraktivní výhry!!!
O dosavadních 22 gólů FK této
sezony se podělili následující hráči - Alen Melunovič 6, Vlastimil
Chod 5, Pavlo Rudnytskyy 3,
Ladislav Martan a Radim Breite
po 2. Po brance ještě přidali
Miroslav Hozda, Jiří Stehlík a Matěj Kotiš, jedna byla vlastní.
Druholigovým střelcům k 16. 3.

průběžně vládli V. Vašíček (Znojmo) s 10 trefami před J. Mlikou
(Most) s 9 a M. Strnadem (Vlašim) s 8 zásahy. Bez zajímavosti
nejsou ani tresty v podobě žlutých karet FK (dosud 34). Radim
Breite, Denis Cana, Matěj Kotiš,
Pavlo Rudnytskyy a Miroslav
Hozda viděli po 4 ŽK, pět hráčů
zaznamenalo „žolíka“ dvakrát
a šest fotbalistů jednou.
Dorostenecká U19 otevírala
jaro v České lize s neporaženým libereckým lídrem tabulky.
Podle trenéra Pavla Hradiského
předváděl Liberec moderní
fotbal a zápas měl plně pod
kontrolou. Domácí předvedli
v některých fázích duelu několik
pěkných akcí, ale víceméně bez
ohrožení branky. FK Varnsdorf
U19 - FC Slovan Liberec U19
0:6 (0:2). Na Meteoru Praha
hrál zraněními oslabený dorost
FK důležitý zápas proti soupeři ze stejných pater tabulky
a prohrál nešťastně vydařenou
bombou z dálky 1:0.
ZdS
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